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Załącznik nr 4 do Wniosku o udzielenie poręczenia objętego reporęczeniem 
finansowanym ze środków pochodzących z instrumentów finansowych 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
 
 

…………………………………….., dnia  ………………………………. roku 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. w Szczecinie (Fundusz) 

 

……………………………………………….. 
Imię i nazwisko osoby fizycznej  

           
Pesel  

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 
Adres zamieszkania osoby fizycznej  

E-mail …………………………………………………………. 

Działając jako: 

� Wnioskodawca, 
� Poręczyciel, w tym poręczyciel wekslowy, 
� Inna osoba …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1) oraz 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 
1781 ze zm.), po poinformowaniu mnie o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną 

� wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLFUND 
Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. w Szczecinie, zwany dalej Administratorem, lub przez 
inną osobę lub instytucję wskazaną przez Administratora na aktualnej stronie 
www.polfund.com.pl. w celu:  

a) podjęcia na żądanie Wnioskodawcy działań zmierzających do zawarcia umowy oraz dalszego 
kontaktu z Administratorem, w tym drogą elektroniczną na znane Administratorowi adresy i 
numery,  

b) rozpatrzenia wniosku o poręczenie i dokonania badania zdolności do spłaty zobowiązania,  
c) zarządzania ryzykiem, w tym oceny ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie, po rozwiązaniu 

albo wygaśnięciu zawartej z Administratorem lub osobą trzecią umowy,  
d) wypełnienia spoczywających na Administratorze praw i obowiązków prawnych związanych z 

prowadzeniem działalności poręczeniowej i realizacją zawartych umów, przekazywania 
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informacji statystycznych, handlowych, w tym informacji o nowych produktach i usługach 
świadczonych przez Administratora,  

e) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z zawartych 
przez Fundusz umów z instytucjami publicznymi lub finansowymi w związku z prowadzeniem 
działalności w zakresie oferowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia 
finansowego oraz realizacji zawartych z nimi umów,  

f) wykonywania przez Administratora oraz instytucje publiczne lub finansowe obowiązków 
prawnych w zakresie przetwarzania danych na potrzeby promocji i informacji,  

g) dochodzenia należności przez Fundusz,  
h) wewnętrznych celów administracyjnych Funduszu, w tym analizy portfela poręczeń, statystyki 

i raportowania.  
� Wyrażam dobrowolną zgodę na udostępnianie danych osobowych, w tym informacji objętych 

tajemnicą bankową, instytucjom publicznym lub finansowym, dla celów związanych z 
realizacją poręczenia udzielonego przez Fundusz, objętego reporęczeniem finansowanym ze 
środków powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. w Poznaniu przez 
Województwo Wielkopolskie  na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań 
publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów 
finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007-
2013, a także z realizacją polityki rozwoju. Fundusz informuje, że  zgodnie z zapisami 
zawartych umów i regulaminów instytucje te stają się administratorem tych danych 
osobowych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. 

Przedmiotowa zgoda obejmuje również wszelkie informacje objęte tajemnicą bankową w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo bankowe. 

� Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie i dalsze przetwarzanie przez Administratora 
danych informacji o Wnioskodawcy/poręczycielu, w tym poręczycielu wekslowym/Innej 
osobie oraz jego zobowiązaniach uzyskanych z instytucji upoważnionych do gromadzenia, 
przetwarzania i udostępniania informacji gospodarczych.  

� Potwierdzam poinformowanie osób trzecich, których dane osobowe podano w związku ze 
złożeniem niniejszego wniosku o ich przekazaniu Administratorowi oraz że informacje 
Administratora dotyczące uprawnień związanych z przepisami o ochronie danych osobowych 
zostały umieszczone na stronie www.polfund.com.pl 

� Potwierdzam, iż zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez Fundusz działań zmierzających do zawarcia 
umowy o udzielenie poręczenia i udzielenie poręczenia oraz potwierdzam przedstawienie 
pełnej treści wyciągu z Polityki ochrony danych osobowych, w tym Klauzuli informacyjnej 
Administratora, instytucji i innych podmiotów współpracujących z Administratorem, zgodnie 
z aktualną stroną www.polfund.com.pl. oraz oświadczam, że zapoznałem/am się    z 
informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem "Instrumenty 
finansowe dedykowane podmiotom z Województwa Wielkopolskiego" stanowiącą załącznik 
do niniejszego dokumentu, 

� Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie, w tym drogą elektroniczną informacji o 
działalności prowadzonej przez Fundusz, w tym w szczególności o ofercie Funduszu w 
zakresie produktów finansowych, realizowanych projektów, wsparcia dla przedsiębiorców 
oraz o organizowanych szkoleniach i wydarzeniach.  

 

(w przypadku wyrażenia zgody proszę zaznaczyć)                                  …………………………………………………… 
podpis  

http://www.polfund.com.pl/

